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Måske Møns hyggeligste Banko spil

Det sker i november:
8. og 9. november 2019 fra
kl. 18.00

14. november 2019

Vi fejer Mortens Aften med

Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00

Rigtig Andesteg med alt tilbehør og hjemmelavet æblekage
med vanilje is

Dagens menu á 100 kr. pr. pers.
Krebinetter med kartofler og stuvede grøntsager

kr. 198 kr.
Husk bordbestilling

tlf. 55 81 73 67

Husk bordbestilling på 55 81 73 67
- banko spil start kl. 18.30 – husk vi servere dagens middag
i restauranten fra kl. 17.00 til særpris på 100 kr. pr. pers.











Banko spil med præmiegavekort fra Dagli´ Brugsen i Fanefjord
1 række (75,-) + 2 rækker(100,-) + hele pladen(150,-)
8 spil før pause og 7 spil efter pausen
2 lotteri serier med gaver fra Fanefjord Skovpavillon
Kaffe / øl / vand samt oste og rullepølse madder kan købes i
pausen.
Elektronisk nummerviser
Teleslynge
Priser – 6 plader 75 kr. – 1 plade 15 kr
Overskuddet til tilfalde forskellige foreninger på Møn.

14. november 2019
– banko spil start kl. 18.30 –
husk vi servere dagens middag i restauranten fra kl.
17.00 til særpris på 100 kr.
pr. pers.
Banko spil med præmiegavekort fra Daglig Brugsen i Fanefjord
Menu denne aften á 100 kr.



1 række (75,-) + 2 rækker
(100,-) + hele pladen(150,-)



Mortens aften
8. og 9. november
Vi fejer Mortens Aften med
Rigtig Andesteg med alt tilbehør og hjemmelavet æblekage
med vanilje is

8 spil før pause og 7 spil
efter pausen

kr. 198 kr.

2 lotteri serier med gaver
fra Fanefjord Skovpavillon

Husk bordbestilling

Kaffe / øl / vand samt
kage, oste og rullepølse madder kan købes i pausen.

55 81 73 67 eller mail info@fanefjordskovpavillon.dk






Teleslynge

Priser – 6 plader 75 kr. –
1 plade 15 kr.
Til fordel for en forening på
Møn

Det sker i december
1. december
Stort Julemarked i salen og på
verandaen
8. december.
Ta selv julebuffet i restauranten á 159 kr.
8. december
Stort Julemarked i salen og på
verandaen
8. december.
Ta selv julebuffet i restauranten á 159 kr.
12. december 2019
– banko spil start kl. 18.30 –
husk vi servere dagens middag i restauranten fra kl.
17.00 til særpris på 100 kr.
pr. pers.
Banko spil med præmiegavekort fra Daglig Brugsen i Fanefjord
Menu denne aften á 100 kr.
1 række (75,-) + 2 rækker(100,
-) + hele pladen(150,-)



8 spil før pause og 7 spil
efter pausen



2 lotteri serier med gaver
fra Fanefjord Skovpavillon



Kaffe / øl / vand samt
kage, oste og rullepølse madder kan købes i pausen.




Teleslynge

Priser – 6 plader 75 kr. –
1 plade 15 kr.
Til fordel for en forening på
Møn

21. december 2019 kl. 14-16
Vi får besøg af den rigtige
julemand som leger og synger
med alle børnene omkring det
store juletræ – der er
godteposer til alle børn
voksne gratis adgang – børn
kr. 75,- pr. barn
22. december 2019 kl. 14.00
Det grønlandske kort synger jule ind
Glögg og æbleskiver ad
libitum
Entré 80 kr. pr. pers.
25. og 26. december 2019 –
fra kl. 12.00
Kæmpe jule ta´selv bord med
alle julens dejlige retter
pris pr. pers. 245 kr.
Husk bordbestilling
31. december 2019
Vi har kun åben for hent selv
nytår menu
Oksecarpaccio med ruscolasalat, oliven, balsamicokaviar,
mozzorella kugler, syltet cherry tomater og pesto – hertil
butterdejsstænger med havsalt
Helstegt kalvemørbrad med
tomatsky, smørstegte grøntsager og grovkartoffelsoufflé
med parmasan
Tiramisu med Bailey – hvidechokoladeskåle med karamel
og jordbærsalat
Pris pr. pers. 240 kr.

Det er sørme det er snart december
I Fanefjord Skovpavillon
Husk
Jule marked
Søndags julefrokost i skoven
Det grønlandske kor synger jule ind
Julemanden kommer
Julefrokost i juledagene
Julebanko spil en ekstra præmier
Nyårs menu til afhentning
Husk at bestilt plads - bord
Tlf. 55 81 73 67
el.
mail: info@fanefjordskovpavillon.dk

